Застраховка Злополука и Заболяване
Информационен документ за застрахователния продукт
Продукт : Злополука и Заболяване
Застраховател: МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България, ЕИК:203328716, със седалище и адрес на управление: град София,
бул. „България” №51Б, клон на на „МетЛайф Юръп д.а.к.“, Република Ирландия, вписано от Служба за регистрация на
дружествата на Ирландия под №415123
Този документ Ви осигурява обобщена информация за застрахователния продукт. Пълната предоговорена и договорна информация за
застрахователния продукт се предоставя с други документи.
Какъв е този вид застраховка?
С този документ Застрахователят предоставя информация за вида застраховка „Злополука“ и „Заболяване“ на ползвателите на
застрахователни услуги. Клиентът има възможност да избере най-подходящите за своите застрахователни потребности покрития
измежду широката гама продукти , предлагани от Застрахователя
Какво покрива застраховката?
Условията, при които посочените видове
покрития са в сила, както и техния обхват и
съответните лимити на застрахователни
обезщетения са посочени в застрахователния
договор.
Предметът на застраховката могат да бъдат един или повече от
следните застрахователни рискове:
Вследствие на Злополука
Загуба на живот
Пълна Трайна Нетрудоспособност
Частична Трайна Нетрудоспособност
Болнични обезщетения:
Обезщетение за прием в болнично заведение
Дневно обезщетение при хоспитализация
Дневно обезщетение за възстановяване след хоспитализация
Обезщетения при хирургическа интервенция / операция
Фрактури и изгаряния
Вследствие на Заболяване
Болнични обезщетения:
Обезщетение за прием в болнично заведение
Дневно обезщетение при хоспитализация
Дневно обезщетение при хоспитализация в интензивно
отделение
Дневно обезщетение за периода на възстановяване
Обезщетение при хирургическа интервенция / операция
Обезщетение за анестезия (като % от хирургическа
интервенция/операция)
Извънболнични обезщетения
Обезщетение за транспортиране с линейка
Обезщетение за посещение на лекар
Обезщетение за диагностичен преглед
Второ медицинско мнение
Организация на лечение в чужбина и покритие на разходи
(включително медицински, транспортни, по настаняване и за
репатриране) при диагностициране на някое от следните тежки
заболявания: Лечение на злокачествено новообразувание;
Байпас на коронарната артерия; Смяна на сърдечна клапа;
Неврохирургия; Трансплантация на органи/тъкани от жив
донор; Трансплантация на костен мозък.
Парично обезщетение при диагностициране на някое от
следните 32 тежки заболявания: Рак; Сърдечен инфаркт;
Мозъчен инсулт; Засягане на коронарна артерия - хирургично
лечение с поставяне на бай-пас; Бъбречна недостатъчност;
Апластична анемия; Слепота (загуба на зрението); Белодробна
недостатъчност в терминален стадий; Чернодробна
недостатъчност в терминален стадий; Кома; Глухота; Хирургия
на сърдечната клапа; Загуба на говора; Тежки изгаряния;
Трансплантация на основни органи/ трансплантация на костен
мозък; Множествена склероза; Парализа; Болест на Паркинсон;
Хирургия на аорта; Болест на Алцхаймер/тежка деменция (преди
60 годишна възраст); Скоротечен хепатит; Първична
белодробна хипертония; Терминално заболяване;
Доброкачествен мозъчен тумор; Енцефалит; Полиомиелит;
Бактериален менингит; Тежка травма на главата; Апаличен
синдром; Други тежки заболявания на коронарните артерии;
Прогресивна склеродермия; Системен Лупус Еритематодес,
Лупус Нефритис.

Какво не покрива застраховката?
Заболявания и всякакви телесни повреди и/или
наранявания, вследствие на злополука, причинени
директно или косвено, изцяло или частично от
следното, не се покриват:
гражданска война или война с чужда държава;
предизвикани умишлено от Застрахованото лице,
включително самоубийство или опит за самоубийство от страна
на Застрахованото лице;
употреба на алкохол, психотропни, наркотични или
халюциногенни вещества над максимално допустимите лимити
определени за шофьори;
бактериална инфекция;
херния в следствие на злополука;
по време на подготовка или активното участие на
Застрахованото лице в кой и да е професионален и/или рисков
спорт;
по време на тренировки или ползването от Застрахованото
лице в каквото и да е качество на планер, делтапланер,
парапланер, парашут или друг въздушен полет;
по време на активна военна служба;
по време на или в резултат на участието на Застрахованото
лице в престъпно деяние, административно нарушение или
терористичен акт;
директно или косвено свърза с HIV-вируса или СПИН;
всякакви нервни или психични състояния или заболявания;
лечение на зависимости;
лечение в център за здравни услуги, център за
извънболнична медицинска помощ или рехабилитационен
център, рехабилитация;
радиация, отравяне или вдишване на отровен газ;
всякакви предшестващи състояния и вродени аномалии или
дефекти;
бременност и всякакви усложнения, свързани с нея;
пластична или козметична хирургия;
вътреболнични инфекции;
При покрито лечение в чужбина и свързаните с него разходи:
Катастрофични явления и официално обявени епидемии
Всички разходи, направени без да е спазена Процедурата за
уреждане на претенции спрямо общите условия по договора;
Експериментално лечение, алтернативна медицина и
хомеопатия;
Разходи за лечение, манипулации, консумативи или
предписания за медикаменти и други, свързани със Заболяване,
за което най-доброто лечение е трансплантация на орган/и;
Всяко заболяване, което е било причинено от трансплантация
на орган, освен когато въпросното Заболяване или медицинска
процедура е определено като покрито по Полицата;
В случай на донорство от страна на Застрахованото лице.
В зависимост от спецификата на покритие е възможно да има и
други изключения, които са детайлно посочени в общите
условия на продукта.
Има ли ограничения на покритието?
В зависимост от избраните застрахователни
покрития са приложими едни или повече от
следните ограничения:
хирургично лечение на сливици през първите 180 дни от
датата на влизане в сила на Договора;
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Застрахователната сума за всеки от избраните застрахователни
рискове се избира от застраховащия по застрахователната
полица в съответствие с неговите предпочитания и ограничения
на Застрахователя.

вследствие ползването от Застрахованото лице, в каквото и да
е качество на мотор, моторен скутер или ATV над 125 куб. см.;
в резултат на полет, във всякакъв вид въздухоплавателно
средство, с изключение на полет като пътник в самолет
обслужван по установен пътнически маршрут;
заболяване, настъпило в рамките елиминационния период по
договора (в случай, че такъв е приложим);
В случай на байпас на коронарната артерия: Всяко коронарно
заболяване, което се лекува с помощта на техники, различни от
байпас на коронарните артерии, като всички видове
ангиопластика.
В зависимост от спецификата на покритие е възможно да има и
други ограничения, които са детайлно посочени в общите
условия по договора.

Къде съм покрит от покритието?
Застрахователното покритие е валидно 24 часа, 365 дни, на територията на целия свят.
Застрахователят си запазва правото да ограничи изплащането на застрахователно обезщетение за Застрахователни
събития, настъпили на територията на определени държави. При наличие на такова ограничение, същото се посочва
в застрахователния договор.
Какви са задълженията ми?
• Да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за
сключването на договора информация;
• Да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
• Да информирате Застрахователя при промени в личните си данни и информацията за контакт;
• Да представите писмено уведомление за събитие, което може да е основание за застрахователна претенция;
Кога и как плащам?
• Първата премия е платима, при подаване на заявление за застраховане;
• Всяка следваща премия или вноска по нея се заплаща авансово за следващия застрахователен период на първия ден
от периода за който е дължима, освен ако не е уговорено друго в застрахователния договор;
• Начинът на плащане може да бъде избран чрез банков превод или директен дебит от сметка.
• Плащанията могат да се извършват на годишни, полугодишни, тримесечни или месечни вноски.
Кога започва и кога свършва покритието?
• Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, следваща датата на получаване от Застрахователя на
първата застрахователна премия/вноска.
• Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска.
• За някои от изброените застрахователни покрития в следствие на заболяване, е предвиден елиминационен период.
Това е период от време, посочен в застрахователния договор, започващ да тече от началото на застрахователния
договор, през който в случай на застрахователно събитие, Застрахователят не дължи обезщетение по застраховката.

Кога мога да прекратя договора?
Застрахователното покритие се прекратява на най-ранната от следните дати:
• На годишнината на застрахователното покритие, следваща датата, на която застрахованото лице, навърши
максималната допустима от Застрахователя възраст;
• На датата на дължимо плащане, ако не бъде платена застрахователна премия или вноска по нея;
• На датата на настъпване на застрахователно събитие за някой от рисковете Смърт вследствие на злополука и/или
Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на злополука;
• При изчерпване на доживотния лимит на застрахователни обезщетения по застраховката;
• На датата на дължимо плащане, следваща датата на изрично изявено от ползвателя желание за прекратяване на
застрахователното покритие.
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